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Biancalite Dış Cephe Boyası (Düz)
Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, yüksek örtme gücüne sahip, mat dış
cephe boyasıdır.
Uygulanacak Yüzeyler
Her türlü beton, ytong, briket, eternit gibi yapı elemanlarının dış yüzeylerinde
dekoratif ve izolasyon amaçlı olarak güvenle kullanılır..
Özellikleri
• Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.
• Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
• Yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
• Alkali, tuz ve kimya direnci çok yüksektir.
• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
• Teneffüs kabiliyetiyle yüzeylerde oluşan nemi dışarı bırakır.
• Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
• Her türlü iklim şartlarında uygulanabilir.
• Nemli ve rutubetli yüzeylere uygulanabilir.
• Diğer dış cephe ürünlerine göre neme extra dayanıklıdır.
Uygulama
Biancalite Dış Cephe Düz boya uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya
kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir.
Çatlaklar akrilik esaslı macun ile tamir edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Biancalite
Şeffaf Astar fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. 18 saat sonra
Biancalite Dış Cephe Düz boya uygulaması 2 kat olarak yapılır.
İnceltme (Hacimce)
Bianca Sentetik Tiner ile her iki kat içinde % 10 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice
karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
Kuruma Süresi (20°C)
Dokunma Kuruması: 2 saat
Toz Tutmama: 4 - 6 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat
Boyanabilen Alan
1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 15 m² alan tek kat boyanır.
Parlama Noktası
41ºC
Depolama
Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.
Ambalaj
15,00 lt
Zararlılık Sınıflandırması
• Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
• Kans. 1B; H350: Kansere yol açabilir.
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Önlem İfadeleri
- Tedbir
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
-Müdahale
P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no’lu telefonunu veya doktoru / hekimi
arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın.
Cildinizi su / duş ile durulayın.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar
kullanın.
-Depolama
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.
-Bertaraf
P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Uyarı Kelimesi
Tehlike
Zararlılık İşaretleri
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